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સૌપ્રથમ તો સરે્વ  
ર્વાચક મમત્રોનો આભાર. 
 
કાવ્યગોષ્ઠી સામામયકનો દશમો અંક આજે આપની સમક્ષ રજુ કરતા જાણે ગજુરાતી સાહિત્ય જગતમાાં એક 

આખો દાયકો મર્વતાવ્યો િોય એર્વો આનાંદ અનભુર્વી રહ્યો છુ. કાવ્યગોષ્ઠી સામમયકની દશ અંકોની સફરમાાં ઘણુાં મેળવ્્ુાં 
છે એર્વો હદલના ઊંડાણમાાં એક આનાંદ છે તો સાથે સાથે ર્વધ ુસારુાં ન કરી શક્યા િોર્વાની ગર્ભિત વ્યથાઓ પણ છે. 
સમય અને સાથે સાથે સલાિકાર તેમજ કારોબારી ટીમના અભારે્વ કદાચ અત્યાર સધુી ઓછી નહિ કહુાં પણ ઘણી નાની-
મોટી ભલૂો સામમયકમાાં ઉદભર્વી છે. જેમાાં ઘણી ર્વાર ર્વાાંચકમમત્રો તરફથી સલાિ સચૂનો પણ અમને મળ્યા છે દરેક 
માગગદશગકે સામમયકને એક ર્વડીલની પેઠે સલાિ-સચૂનો આપીને સાથે સાથે સામમયકને આર્વકા્ુું છે. જે બદલ સામમયક 
એ દરેક માગગદશગકનુાં આભારી રિશેે. 

 
દરેક અંકના પ્રકાશન ર્વખતે અને દરેક ર્વખતની પ્રસ્તાર્વના ર્વખતે આર્વતા અંકમાાં કઈક ર્વધ ુસારુાં  કરર્વાની 

ઉત્કાંઠા જાગી ઉઠે છે. ઘણુાં ખરુાં  અમલમાાં પણ આરે્વ છે ઘણુાં ખરુાં ચચાગઓમાાં ચચાગય છે. પણ આ જ ઉત્કાંઠાઓ દ્વારા 
કાવ્યગોષ્ઠી સામમયકે ધીમી ગમતએ ર્વધ ુઅસરકારકતા ધારણ કરી છે. અને ભમર્વષ્યમાાં િજુ ર્વધ ુસારુાં  કરર્વાનો અમારો 
પ્રયત્ન રિશેે. 

 
દરેક ર્વખતે સાહિત્ય સાથે જોડાયેલી નર્વી વ્યક્તતના ઈન્ટરવ્્ુાં દ્વારા અમે ર્વાાંચકને થોડુાં અલગ અને ભાર્વતુાં 

પીરસર્વાનો પ્રયત્ન પણ ફાસ્ટટે્રક ઈન્ટરવ્્ુાંના મથાળા નીચે કરીએ છીએ. જેમાાં અત્યાર સધુીના દરેક અંકોમાાં છપાયેલા 
ઈન્ટરવ્્ુાંના સાહિત્યકારોનો પણ હુાંફાળો સાથ સિકાર મળ્યો છે. જેમાાં સાકેત દરે્વ, હકરીટ ગોસ્ર્વામી, રેખા પટેલ 
‘મર્વનોહદની’, પારુલ ખખ્ખર, અનીલ ચાર્વડા, અનાંત રાઠોડ, હકશોર વ્યાસ, મર્વનોદ માણેક અને આ ર્વખતના નર્વીન 
વ્યક્તતત્ર્વમાાં RJ સોનલ બેનનો પણ હુાં કાવ્યગોષ્ઠી ટીમ ર્વતી આભાર વ્યતત કરુાં  છુાં. દરેકે દરેક પોતાના કે્ષત્રમાાં 
આગળ પડતા કાયગરત સફળ વ્યક્તતત્ર્વ દ્વારા પણ કાવ્યગોષ્ઠી સામમયકને જે સાથ અને સિકાર મળ્યો છે એર્વો જ 
મળતો રિ ેએર્વી આશા અને અપેક્ષાઓ સાથે જય હિિંદ... 
 

 
સલુતાન મસિંિ ‘જીર્વન’ 

[ સાંપાદક ] 



વાચક વર્ગને પ્રણામ.... 
 

   આપણ ું ગ જરાત તેમજ આપણ ું ગ જરાતી સાહિત્ય સાચા અર્ગમાું સજીવન રિ ે
તેમજ અવવરત પણે માતભૃાષાન ું જ ન  ન હિલમાું ધબકત  ું રિ ેએ માટે કાવ્ય વવશ્વમાું 
એક નવીન પ્રયાસ રૂપે શરૂ ર્યેલ વોટ્સએપ ગ્ર પ અને પછી એમાું મળેલા સાર્ અને 
સિકાર દ્વારા સર્જગયેલ ું આ સામાવયક સમોપણૂગ પણે વાુંચક અને કવવ વમત્રો એમ બુંને 
પક્ષોને સમવપિત છે. વવસ્તતૃ માહિતી મેળવવા માટે નીચે મ જબ સુંપકગ  કરી શકો છો.  
 

Contacts :- 
kavygoshthi@gmail.com 

http://kavygoshthiblog.wordpress.com 

dmin :- 
http://vichaarvrund.wordpress.com 

 
 
 

 

-: લાર્ણીનો તાર :-  
 

નવોહિત કવવઓ તેમ જ સિકાર આપનાર વડીલો, વમત્રો અને ભાવકોનાું અમે 
િરિુંમેશ ઋણી છીએ. સહિત્યમાું નવ  સર્જન કરવ ું એ એક તપ કરવા બરાબર છે. અને 
આ તપન ું ફળ અમારા ગ્ર પને અત્યાર સ ધી મળ્ ું છે તો એન ું રૂણ ઉતારવ ું કેમ શક્ય 
બને, એ માટે અમારી ટીમ સિા આવા ઉતમ સર્જકોની આભારી રિશેે. 

 
~~ કાવ્ય ર્ોષ્ટટ ટીમ ~~ 



 

 

અનકુ્રમણીકા 
 

 સલુતાન સ િંહ ‘જીવન’ 

 મથંન ડી ાકર 

 તપૃ્તત દવે ‘તતૃત’ 

 સવવેક ચડુા મા ‘સમત્ર’ 

 કકરણ શાહ ‘કાજલ’ 

 કદપલ ઉપાધ્યાય ‘ફોરમ’ 

 પ્રીસત ભટ્ટ ‘પ્રીત’ 

 જગદીશ કરંગીયા ‘ મય’ 

 રૂપાલી ચોક્ ી ‘યશ્વી’ 

  ગંી અખિલ ‘અિો’ 

 કસવ જલરૂપ 

 દીપક  ોલકંી ‘રહીશ’ 

 નરેશ કે. ડોડીયા 

 રેિા  ોલકંી ‘તષૃ્ણા’ 

 સમત ઠાકર ‘માહી’ 

 કહતેશ પટેલ 

સવશેષ :- 

 ખચત્રપરથી પદ્ય  ર્જન (સતુ્રધાર – રેિા  ોલકંી) 

 શબ્દ  ર્જન (સતુ્રધાર – ઉવીશ  વાની) 

 RJ  ોનલ – ફાસ્ટટે્રક ઇન્ટરવ્ુ ં



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 
 
 
 
 
 

 
પ્રશ્ન - આપના વિશે માહિતી આપશો તો ગમશે. 
જિાબ - સાચ ું કહ ું તો પિલેેથી જ મને લેખન અને િાુંચન ખ બ ગમે છે. પ સ્તકો પ્રત્યે મને એક અનોખો 
લગાિ છે. કદાચ એટલે જ રેડીઓ નજરીયામાું અભિવ્યક્ત segmentને પસુંદ કરી સાહિત્ય ઉપર આધાહરત 
શો હ ું કર ું  છું. િધ માું મારા અંગત જીિન વિષે કહ ું તો, હ ું મારા અત્યારના જીિનમાું ૨૪*૭ એક સ પર મોમ છું 
અને આ સબુંધની હ ું અનુંત મજા પણ માણ ું છું. 
 
પ્રશ્ન - આપની રેડીઓ જોકી સાથેની સફર વિશે માહિતી આપશો. 
જિાબ – એક્્ય લી, રેડીઓમાું RJ બનિાની મારી ઈ્છા આજથી ૧૩ િષષ પિલેાથી જ િતી અને એ િખતની 
જો િાત કર ું  તો મારા પ્રયાસોમાું હ ું થોડાક અંશે સફળ પણ થઇ િતી. પણ, અચાનક જ જીિનમાું ઓભચિંતો 
િળાુંક આિી ગયો અને એવ ું લાગય ું જાને કે માર ું  RJ બનિાન ું સ્િપ્ન ત્યાું જ પરૂ ું  થઇ ગય ું. પણ જેમ આપણામાું 
િડીલો દ્વારા કિિેાય છે કે, િમેશા સપનાઓ જોયા કરિા જોઈએ. જેથી કરીને આપણે જોયેલા સપનાઓ પણ 
ક્યારેક ને કયારેક તો પ રા થાય જ છે. િાસ્તિમાું પણ એવ ું જ થય ું િત  ું એ હદિસો પછી છેક ૨૦૧૬ના 
ફેબ્ર આરીમાું હ ું અંતે જયારે બ ટીક માટે વિચારી રિી િતી, ત્યારે મારી એક અંગત વમત્રએ મને LJIRPમાું RJના 
અભ્યાસક્રમ વિષે િાત કરી. હ ું મારા અંદરની ઈ્છાઓને કારણે એમાું જોડાઈ ગઈ િતી અને એ પછી આજે 
મને RJ તરીકે એક િષષ પણ પરૂ ું  થઇ ગય ું છે. અને િિે હ ું તમારી સામે RJ રૂપે ઈન્ટરવ્ય ું પણ આપી રિી છું. 
મને મારા જોયેલા સ્િપ્નને મેળિી લેિાનો અનુંત આનુંદ પણ છે. 
 
પ્રશ્ન - કવિતા અને ગઝલ સાહિત્ય વિશે આપના વિચારો જણાિો. 
જિાબ – કવિતા વિષે હ ું એટલ ું જ કિીશ કે કવિતા લખિી કે રચિી એ જીિનની એક સ ુંદર ક્ષણ છે. કે જેને 
તમે કોઈ પણ પ્રકારના બુંધારણ િગર પણ લખી શકો છો. જયારે ગઝલ એ એક એિી બુંધારણોને આધીન 



રચના છે જેમાું અસરકારક અને ધારદાર રચનાના સર્જન માટે તમને એક ચોક્કસ પદ્ધવત, વનયમો અને એના 
વિષયની સુંપણૂષ માહિતી િોિી જોઈએ. એટલે કે છુંદ અને અલુંકારોના આભષૂણો પિરેીને જ ગઝલ નિોઢાની 
જેમ આકષષક લાગે છે. 
 
પ્રશ્ન - આપના સાહિત્ય અંગે વિચારો અને શોખ વિશે િાુંચકોને જણાિશો તો જાણવ ું ગમશે. 
જિાબ – િાુંચવ ું અને લખવ ું એ પિલેેથી જ મારો ગમતો શોખ કે ગમતી પ્રવવૃિ રિી છે. મારા દાદા પે્રસ 
હરપોટષર િતા અને કદાચ એટલે જ લેખનનો િારસો મને તેમના તરફથી જ મળ્યો છે. મને િુંમેશા િાુંચવ ું ગમે 
છે. હ ું માન ું છું કે સાહિત્યની અંદર એટલી બધી સકારાત્મકતા છે, કે જે તમારા આખા જીિનના પયાષયને પણ 
બદલી નાખિાની ક્ષમતા ધરાિે છે. અને સતત િાુંચનથી તમારા વિચારો પણ ઉતમ અને સ્ૂવતિમય રિ ેછે. 
 
પ્રશ્ન - આપની પાસેથી િાતાષઓના સુંગ્રિ વિશે માહિતી મળી િતી. તો આપ આપના પ્રથમ િાતાષઓના સુંગ્રિ 
વિશે જણાિો. 
જિાબ – સામાન્ય રીતે પહરિાર અને Rjના કામકાજ િધારે િોય એટલે લખિાનો સમય ખ બજ ઓછો મળે. 
છતા પણ મારા શોખને કારણે મેં ઘણી કવિતાઓ લખી છે. મને પદ્યમાું રસ િતો છેલ્લા પુંદર િષષથી હ ું એ 
લખી શકી પણ ત્યારબાદ િાુંચનનો શોખ જાળવ્યો જેનાથી હ ું િાતાષઓ તરફ પણ િળી શકી. અને એમાુંથી 
પછી િાતાષઓ લખિાન ું પણ શર  કય ું. હ ું એકિાર લખાયા પછી પણ િારુંિાર િાુંચીને ખટૂત  ું મઠારતા મઠારતા 
લાગણી, પે્રમ અને સબુંધોના વિષયને લઈને ૩૨ જેટલી િાતાષઓનો એક સુંગ્રિ િેગો કયો. પછી એમાુંથી પણ 
િાુંચકોને િધ  સાર ું  મળે એમ વિચારી માત્ર ૨૦ િાતાષઓ પ્રકાવશત કરિાન ું મેં મનોમન વનવિત પણ કય ું છે. 
મારી િાતાષઓના એ પ સ્તકને ‘લાગણી’ નામ આપિાન ું વિચાય ું છે. ક્યારેક આપના િાથમાું આિે તો જરૂરથી 
િાુંચજો. મારી િાતાષઓમાું સબુંધો અને પે્રમની લાગણીઓનો અિસેાસ મળશે. અને િા જરૂરી એ િખતે દરેક 
લેખકની જેમ મને પણ આપના પ્રવતિાિોનો ઇંતજાર રિશેે. 
 
પ્રશ્ન - રેડીઓ જોકી અને સાહિત્યમાું સામ્યતા વિશે આપના વિચારો જાણિા ગમશે. 
જિાબ – આજકાલના સમયમાું ઘણા રેડીઓ ચેનલ છે, કે જેમાું માત્ર મનોરુંજન પીરસાત  ું િોય છે પણ માહિતી 
ઓછી િોય છે. અને જયાું મનોરુંજનને પણ સ્થાન િોય, અને સાથે સાથે ત્યાું સાહિત્ય સાથે રેડીઓ ચેનલનો 
પણ પ્રોગ્રામ િોય એવ ું િાગયે જ જોિા મળે છે. રેડીઓ નજરીયા ૧૦૭.૮ રેડીઓ ચેનલ કદાચ એકમાત્ર એિી 
રેડીઓ ચેનલ છે, જે રચનાત્મક પ્રવવૃતઓને પણ ૧૦૦% પ્રાધાન્ય આપે છે. એટલે જ સાહિત્ય ઉપરનો પ્રોગ્રામ 
હ ું સારી રીતે રજ  કરી શક ું છું. રેડીઓ જોકી અને સાહિત્યની સામ્યતા તો જે તે પ્રોગ્રામ અને તેના વિષય પર 
આધાર રાખે છે. સાહિત્ય ઉપર જો કોઈ RJ િાત કરત  િોય તો ક્યારેક એ RJ તમને એક બોલત ું સાહિત્ય પણ 
લાગી શકે છે. 
 
પ્રશ્ન - આપને ગમતા કવિ અને લેખકો વિશે તેમજ એમના લેખન વિશે આપના વિચારો જાણિા ગમશે. 
જિાબ – મારા ગમતા કવિ તો ઘણા બધા છે. પણ મરીઝ સાિબે મારા વપ્રય છે. મરીઝ સાિબેની િાત જ 
કઈક અલગ છે. શનૂ્ય પાલનપ રી, બરકત વિરાણી િગેરે કવિઓની રચનાઓ ખ બ જ ગમે છે. સાથે સાથે 



આજના કવિઓમાું િાવિન ગોપાણી, કે જેમનો ‘ઉંબરો’ અને ‘ઓરડો’ કાવ્ય સુંગ્રિ અદભ ત છે. તેમજ અન્ય 
કવિઓમાું ત  ષાર શ ક્લ, આગમ શાિ, દીપક સોલુંકી, અનીલ ચાિડા, યોગેશ િટ્ટ આ બધા કવિની રચના પણ 
અદભ ત િોય છે. અને લેખકોમાું િાત કરીએ તો િીનેશ અંતાણી સાિબે કે જેમની ‘વપ્રયજન’ અને પન્નાલાલ 
પટેલ સાિબેની ‘મળેલા જીિ’ જે મારા સૌથી વપ્રય પ સ્તક છે. અને સાથે સાથે જ કાજળ ઓઝા િૈદ્ય, િષાષ 
અડાલજા, રામ મોરી જેિા લેખકોની ટૂુંકી િાતાષઓમાું ચમત્કૃવત િાિ િોય છે. ઘણા બધા લેખકો આમતો 
વપ્રયની શે્રણીમાું આિી શકે છે. 
 
પ્રશ્ન - રેડીઓ અને સાહિત્યના સુંબુંધોમાું િતષમાન સમયમાું આિતા બદલાિ વિશે આપ શ  માનો છો...? 
જિાબ – હ ું માન ું છું કે રેડીઓના માધ્યમ દ્વારા સાહિત્ય િિે મનોરુંજનની જેમ ઘર-ઘર સ ધી પિોચત ું થય ું છે. 
ખ શીની િાત તો એ છે કે આજે પણ સાહિત્યને સાુંિળિા િાળો એક ચોક્કસ ચાિક િગષ છે. તો જે કોઈ 
સાહિત્યથી વિમ ખ થઇ રહ્ ું િત  ું, એ પણ િિે ફરીથી આળસ મરડીને ઉભ ું થય ું છે. રિી િાત િતષમાન સમયમાું 
આિતા બદલાિની તો તમે સોવશયલ મીહડયા પર એની અસર જોઈ જ શકો છો કે સાહિત્ય કેટલી સરસ રીતે 
િિેના સમયમાું રજ  થાય છે. 
 
પ્રશ્ન - આજના સમયમાું લેખન કે્ષતે્ર થતી ઉઠાુંતરી વિશે આપ શ  કિશેો...? શ  આને વનિારી શકાય ? કુંઈ 
રીતે...? 
જિાબ – લેખન કે્ષતે્ર થતી ઉઠાુંતરી એ આધ વનક ય ગમાું ખરેખર એક મોટો પ્રશ્ન છે. તેને અિશ્ય વનિારી પણ 
શકાય છે અને સાથે જ જાણે એન ું ક્યાુંક વનિારણ છે જ નિી એવ ું પણ એક તબકે્ક લાગી જાય છે. હ ું માન ું છું 
કે લખનાર દરેક વ્યક્ક્ત પ્રમાભણકતા પણૂષ પોતાની રચના રજ  કરે અને સામે છેડ ેપણ એટલ ું જ પ્રમાભણકતાથી 
તેનો સ્િીકાર થાય અને જો આગળ િધારિાના સુંજોગોમાું જેની રચના િોય એના જ નામે આગળ િધે તો 
કદાચ આ વનિારણ પણ શક્ય બને તો છે. પણ તેના માટે દરેક સાહિત્ય કે્ષતે્ર જોડાયેલા વ્યક્ક્તમાું પ્રમાભણકતા 
િોિી ખ બ જ જરૂરી છે. 
 
પ્રશ્ન - કાવ્યગોષ્ઠી ઇ સામવયક વિશે આપના વિચારો. 
જિાબ – કાવ્યગોષ્ઠી ઈ-સામવયક એ ઓનલાઈન કે્ષતે્ર આંગળીના ટેરિે સાહિત્ય િિચેિા માટેનો સરસ પ્રયાસ 
છે, કે જે તમને આધ વનક ય ગમાું િાુંચિા માટેની બધી જ વ્યિસ્થા ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન પણ કરી 
આપે છે. સૌથી સારો જો કોઈ ફાયદો િોય ઈ-સામવયકનો તો એ એમ છે કે તમે એને ગમે ત્યાું અને ગમે ત્યારે 
િાુંચી શકો છો. એમાું રજ  થતી કવિતાઓ, ગજલો જેિી પદ્ય રચનાઓ પણ સારી િોય છે. આ સામવયક દ્વારા 
આજના ય િાન લોકો સ ધી પિોચિાનો પ્રયત્ન ઉિમ કાયષ છે. 
 
પ્રશ્ન - કાવ્યગોષ્ઠીના િાુંચકો માટે આપ કોઈ સુંદેશ આપિા માુંગતા િોિ તો આપ અિીં જણાિી શકો છો. 
જિાબ – કાવ્યગોષ્ઠીના િાચકોને હ ું એમ જ કિીશ કે ખ બ જ સ ુંદર રીતે જીિન જીિો, કાલ કોઈએ જોઈ નથી. 
આજની જે ક્ષણ છે, એમાું મનિરીને જીિી લ્યો અને િમેશા સકારાત્મક રિો. િાુંચવ ું એ એક ખ બ જ સ ુંદર 



પ્રવવૃિ છે. એટલે જો ખરેખર િાુંચન પ્રત્યે તમારા હદલમાું પે્રમ િોય તો જીિનમાું થોડો સમય એને જરૂર આપો 
અને પછી તો આપના એ પે્રમમાું આપોઆપ િધારો થશે.  
 
આિાર... 
 
[ રેડીઓ નજરીયાના RJ સોનલ રાિલ અને સ લતાન વસિંિ િ્ચે થયેલ અપ્રત્યક્ષ સુંિાદના આધારે...] 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કાવ્યગોષ્ઠી ઈ-સામાયયક 
Welcomes You 

 

એક નવી શરૂઆત સ્વરૂપે અમે નવી યવચારધારાઓ સાથે આગળ 

વધવા માાંગીએ છીએ. જેના માટે વધ ુલોકોની મદદ જોઇશે. 
 

જો આપ પણ કાવ્યગોષ્ઠી સાથે જોડવા માાંગતા હોવ તો નીચેના 
સાંપકો દ્વારા જણાવી શકો છો. 

 
 

-: સાંપકક  :- 

સલુતાન યસિંહ ‘જીવન’ 
મોબાઈલ - +૯૧ ૯૯૦૪ ૧૮૫ ૦૦૭  

[ તમે વોટ્સએપ પણ કરી શકો છો.] 

મેઈલ – raosultansingh@gmail.com 

વેબપેજ - http://kavygoshthiblog.wordpress.com 

 

 


